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مغر من الميرينغي ...والبرشا يطالب الالعب بالتريث
عرض ٍ

مباريات اليوم

الريال يشعل الحرب من جديد مع برشلونة من أجل نيمار

قال ال�صحايف �إغنا�سيو ميغيليز
عرب الربنامج الإ�سباين ال�شهري
«الت�شريينغيتو»� ،إن الربازيلي
نيمار دا�سيلفا ،جنم باري�س �سان
جريمان ،قال «نعم لالن�ضمام �إلى
ريال مدريد».
وكانت تقارير �إ�سبانية عدة ك�شفت
عن عر�ض مغر من العمالق اال�سباين
ل�ضم النجم املثري للجدل� ،إذ ك�شف
موقع
« »Sportتقدمي رئي�س الريال،
فلورنتينو برييز ،لعر�ض بقيمة
 120مليون ي���ورو ،واال�ستغناء
عن �أف�ضل الع��ب يف العامل خالل
العام املا�ضي ،الكرواتي لوكا
مودريت�ش 33 ،عاما ،يف �صفقة
ك�برى من �أج��ل �ضمان �أن يرتدي
ن��ي��م��ار قمي�ص ري���ال م��دري��د يف
املو�سم املقبل.
و�أو���ض��ح املوقع �أن �سان جرمان
وريال مدريد ،ال يختلفان كثريا يف
�ش�أن القيمة الإجمالية لل�صفقة التي
�ستقرتب من  180مليون ي��ورو،
علما ب�أن برييز اقرتح عقدا ملدة
� 5سنوات ،بنف�س املميزات املالية
التي يتقا�ضاها نيمار يف النادي
الباري�سي.
وراج���ت �سابقا تقارير ع��دة عن
رغبة ري��ال مدريد يف �ضم النجم
الربازيلي ،بيد �أن العر�ض هذه
املرة يبدو مغريا بالنظر �إلى قيمة
مودريت�ش ،وتيقن م�س�ؤويل �سان
جرمان من رغبة نيمار يف الرحيل،
وبالنظر �إلى مرور الأي��ام �رسيعا
واقرتاب فرتة االنتقاالت من �أيامها
الأخ�ي�رة احلا�سمة ،التي ي�صعب

الدوري الإنكليزي
و�ست هام

 2.30ظهر ًا

مان�شي�سرت �سيتي
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كري�ستال باال�س

 5.00م�ساء

ايفرتون
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واتفورد

 5.00م�ساء

برايتون
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برينلي

 5.00م�ساء

�ساوثهامبتون
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بورمنوت

 5.00م�ساء

�شيفيلد يونايتد
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توتنهام

 7.30م�ساء

ا�ستون فيال
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الدوري الفرن�سي

مونبلييه

 9م�ساء

رين
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ني�س

 9.00م�ساء

اميان
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�ستادبري�ستا

 9.00م�ساء

تولوز
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اجنيه

 9.00م�ساء

بوردو
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ديجون

 9.00م�ساء

�سانت ايتيان
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الك�أ�س الدولية للأبطال
خاللها التفاو�ض �أو املناورة.
ي�شار �إل��ى �أن ري��ال مدريد �أم�ضى
مو�سما كارثيا من دون �ألقاب كبرية،
وجاءت عودة الفرن�سي زين الدين
زي��دان لقيادة الفريق يف حماولة

• نيمار في مران سان جيرمان

لإعادة الفريق �إلى الطريق ال�سليم.
ف��ي��م��ا ق���ال «رادي�����و كتالونيا»
الإ�سباين� ،إن بر�شلونة جنح يف
ال��رد ،على الهجوم املفاجئ من
ريال مدريد ،ل�ضم نيمار ،من خالل

التوا�صل مع الالعب ،وطلب منه
ع��دم الت�رسع يف ح�سم م�ستقبله،
من �أجل العر�ض الذي �سيقدمه �إلى
�إدارة �سان جريمان الفرن�سي.
وان�ضم نيمار �إل��ى باري�س �سان

ج�يرم��ان ،يف �صيف ع��ام ،2017
من بر�شلونة في�س �صفقة قيا�سية،
و�صلت قيمتها �إل��ى  222مليون
ي��ورو ،جعلته الالعب الأغلى يف
العامل.

اتليتكو مدريد

 7.06م�ساء

يوفنتو�س

 6مباريات في الجولة األولى

للدوري الفرنسي اليوم

من أجل الحصول على خدمات بول بوغبا

اليوفي يفكر في االستجابة لمطالب اليونايتد المالية
ك�شفت �صحيفة «توتو �سبورت»
الإي��ط��ال��ي��ة ع��ن اق�ت�راب النجم
الفرن�سي بول بوجبا العب نادي
مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي،
من االنتقال �إلى نادي يوفنتو�س
الإيطايل خالل �سوق االنتقاالت
ال�صيفية اجل��اري��ة عن �أي وقت
م�ضى.
وارتبط البيانكونريي با�ستعادة
بوغبا منذ عدة �أ�شهر ،لكنه مل
ينجح يف �إقناع ال�شياطني احلمر
بالتخلي ع��ن ال�لاع��ب ،ال�سيما
و�أن املبلغ الذي يريد دفعه بعيد
جد ًا عن مطالب نادي اليونايتد
املالية.
ح��ي��ث ي����صر ن�����ادي ال���ن���ادي
الإجن��ل��ي��زي على احل�صول على
 150مليون يورو للموافقة على
بيع جنمه الفرن�سي ال��ذي يبلغ
من العمر  26عاماً ،وهو مبلغ ًا
كبري ًا للغاية بالن�سبة لنادي
يوفنتو�س الإيطايل خا�صة يف ظل
كرثة التعاقدات القوية للفريق
يف ال�سنوات القليلة املا�ضية.
ووف��ق� ًا لل�صحيفة ال�شهرية عرب
موقعها الإلكرتوين الر�سمي ،ف�إن
يوفنتو�س ومان�ش�سرت يونايتد قد
ف�شال يف التو�صل �إلى اتفاق ب�ش�أن
بوجبا ب�سبب املطالب املالية
العالية من النادي الإجنليزي،
ول��ك��ن ب��ع��د ف�شل ال��ت��ع��اق��د مع
املهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو
واقرتابه من �إنرت ميالن ،ي�ستعد
البيانكويري لتلبية كل ما يحتاجه

مار�سيليا

 6.30م�ساء

�ستادرمي�س
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أزمة بين زيدان
وبيريز بسبب
فشل ضم النجم
الفرنسي

ان��ط��ل��ق��ت ب��ط��ول��ة ال����دوري
الفرن�سي لكرة القدم ام�س
و�سط �أجواء ال تختلف كثريا عن
املوا�سم ال�سابقة ،فاملناف�سة
�ستكون حمتدمة على املراكز
امل�ؤهلة لدوري �أبطال �أوروبا
وال����دوري الأوروب����ي ،فيما
ل��ن ي��ك��ون ه��ن��اك مناف�س لـ
«فار�س» فرن�سا باري�س �سان
جريمان على املركز الأول،
بعدما ترك له املجال وا�سعا
يف املوا�سم ال�ستة ال�سابقة
با�ستثناء مو�سم 2017/2016
الذي خطفه موناكو وحل �سان
جريمان ثانيا.
ول��ع��ل ال�لاف��ت يف ال���دوري
ال��ف��رن�����س��ي ع���دم ا�ستقرار

املراكز ال�ستة الأول��ى لفرق
بعينها ،فهي �أ�شبه ما تكون
بلعبة الكرا�سي املتحركة،
كما حدث مع �سانت اتيان فقد
حل ثالثا املو�سم املن�رصم،
فيما مل ي�سجل ا�سمه يف قائمة
الأرب��ع��ة الكبار يف املوا�سم
الأربعة ال�سابقة تواليا!
ت��وا���ص��ل اجل���ول���ة االول����ى
مناف�ساتها اليوم ب  6مباريات
حيث ي�ست�ضيف مار�سيليا
ن��ظ�يره ا���س��ت��اد رمي�سويحل
مونبيليه �ضيفا على رين
زني�س ي�ستقبل اميان و�ستاد
بري�ست يلتقي تولوز واجنيه
يلعب م��ع ب���وردو وديجون
يواجه �سانت ايتيان.

البايرن يهزم روتاش ايغرن
 - 23صفر

• بوغبا في لقاء سابق أمام االنتر

ال�شياطني احلمر ال�ستعادة الالعب
الفرن�سي هذا ال�صيف.
وذك���رت �أن بعد �إن��ف��اق مبالغ
كبرية يف احل�صول على خدمات
ماتيا�س دي ليخت و�أرون رام�سي
و�أدريان رابيو ،فمن غري املرجح
�أن يتعاقد يوفنتو�س م��ع بول
بوجبا يف �صفقة نقدية فقط ،بل
�سيتم ا�ستخدام الثنائي ماريو
ماندوزكيت�ش وبليز ماتويدي
بالإ�ضافة �إلى مبلغ كبري �أي�ض ًا من
امل��ال يف �صفقة تبادلية لإقناع

مان�ش�سرت يونايتد باملوافقة على
ال�صفقة.
ويف �سياق مت�صل ببول بوغبا
دخ��ل زي��ن ال��دي��ن زي���دان م��درب
ريال مدريد يف معركة جديدة مع
الرئي�س فلورنتينو برييز ب�سبب
عدم الوفاء بالوعود التي قطعها
له  ،ومنها التعاقد مع النجم
الفرن�سي.
وعاد املدرب الفرن�سي �إلى نادي
ري��ال م��دري��د يف نهاية املو�سم
املا�ضي بعد �أن وعده فلورنتينو

برييز باجراء عدد من ال�صفقات
يف ���س��وق االن��ت��ق��االت ال�صيفية
احلالية وخلق �أجواء ت�ساعد على
املناف�سة.
و�أنفق الفريق امللكي حتى الآن
 250مليون جنيه ا�سرتليني على
عدد من التعاقدات الكربى مثل
�إدي��ن ه��ازارد ولوكا يوفيت�ش ،
لكنه قام من ناحية �أخ��رى ببيع
�آخرين مثل ثيو هرينانديز وماتيو
كوفات�شيت�ش.
وذك������رت ���ص��ح��ي��ف��ة «م��ي��رور»

الربيطانية �أن زي���دان �أراد من
الريال �أن يركز جهوده يف �سوق
االنتقاالت ال�صيفية على التوقيع
م��ع ب���ول ب��وغ��ب��ا ،وق���د �أو���ض��ح
للم�س�ؤولني �أن��ه ج��زء ًا مهم ًا يف
عملية �إعادة البناء.
وت�ضيف هذه املعلومات �أن املدرب
الفرن�سي غا�ضب ج��د ًا من ف�شل
املريينغي بامتام �صفقة العب خط
الو�سط بول بوغبا  ،خ�صو�ص ًا مع
انتهاء �سوق االنتقاالت يف �إنكلرتا
خالل م�ساء اخلمي�س املا�ضي.

حقق نادي بايرن ميونيخ بطل ال��دوري الأمل��اين لكرة القدم يف
املوا�سم ال�سبعة الأخرية ،فوزا �ساحقا بنتيجة �- 23صفر على فريق
الهواة روتا�ش�-إيغرن يف مباراة ودية حت�ضريا للمو�سم اجلديد
من البوند�سليغا �شهدت م�شاركة �أولى لالعبه الفرن�سي لوكا�س
هرنانديز،وجدد بايرن الفوز ال�ساحق الذي حققه على الفريق قبل
نحو عام 2-20
و�أتت النتيجة اجلديدة للعمالق البافاري بف�ضل  22هدفا لالعبيه
توزعت بني الفرن�سي كورنتان تولي�سو « ،»4و«هاتريك» لكل من
البولندي روبرت ليفاندوف�سكي والأملانيني توما�س مولر وليون
غوريت�سكا والغاين كوا�سي �أوكيريي فريدت ،وهدفني للربتغايل
ريناتو �سان�شيز ،وهدف لكل من �سريج غنابري وليون دياكو
والنيوزيلندي �ساربيت �سينغ و�ألك�سندر نورمربغر.
وك�أن بايرن كان يحتاج للدعم ،فـجاءه هدف من الر�س ديرتيخ خط�أ
يف مرمى فريقه ،بح�سب ما �أورد البافاري عرب موقعه االلكرتوين.

مقتل أخطر مشجع إيطالي  ...برصاصة في الرأس

• فيليب
كوتينيو

تلقت ال�رشطة الإيطالية بالغ ًا عن مقتل
فابريت�سيو بي�شيتيلي ،الذي يعد واحد ًا من
�أهم زعماء امل�شجعني املت�شددين لفريق
الت�سيو ،بعدما تعر�ض لإطالق نار بالر�أ�س
يف روما.
وفق ًا ملا ذكرته و�سائل الإعالم الإيطالية،
مت ق��ت��ل بي�شيتيلي امل���ع���روف بلقب
«ديابوليك» ،بينما كان جال�س ًا على مقعد
عام بحديقة �أكويدوكتو�س الواقعة جنوب
�رشقي العا�صمة الإيطالية.
وتلقى بي�شيتيلي طلقة نارية بالر�أ�س من
اخللف ،كما �أكد �شاهد ر�أى ما حدث و�أبلغ
ال�رشطة التي طوقت املنطقة على الفور.

مل يتم التعرف على هوية مطلق النار،
يف حني ب��د�أت ال�سلطات الإيطالية حتقيق ًا
ملعرفة مالب�سات اجلرمية.
بي�شيتيلي البالغ من العمر  53عام ًا خ�ضع
يف املا�ضي لتحقيقات على �صلة بتجارة
امل��خ��درات ،كما �أن ا�سمه ت��ردد يف ق�ضية
ف�ساد عرفت �إعالميا با�سم «مافيا كابيتال»،
وهي �شبكة �إجرامية كان لها �صلة بالأعمال
وال�سيا�سة يف روم��ا ومت الك�شف عنها يف
.2014
كما ُع��رف «ديابوليك» بر�سائله املعادية
لل�سامية وللن�ساء� ،إذ كان يدافع عن �رضورة
منع ال�سيدات من امل�شاركة يف كرة القدم.
• ادين دجيكو
• فابريتسيو بيشيتيلي

احترام ًا للريدز ...كوتينيو
باق في برشلونة
ٍ

قرر فيليب كوتينيو العب بر�شلونة الإ�سباين عدم العودة �إلى
الدوري الإنكليزي املمتاز خالل هذا ال�صيف ب�سبب اعتبارات
عديدة  ،ومن بينها احرتام ناديه ال�سابق ليفربول.
وح�صل العب الو�سط الربازيلي على عدد من العرو�ض و�آخرها
من توتنهام وار�سنال واالخري كان على بعد خطوات قليلة
لالعالن الر�سمي عن ال�صفقة ولكنه رف�ض جميع االغراءات
 ،وبالتايل ع��اد وكيل �أعماله �إل��ى ال�برازي��ل بعد ف�شل
املفاو�ضات.
واغلق �سوق االنتقاالت ال�صيفية يف ال��دوري الإنكليزي
مما يعني �أن مغادرة كوتينيو عن نادي بر�شلونة �أ�صبحت
�صعبة.
و�سيكون الأمل بالتخل�ص من الالعب البالغ من العمر  27عام ًا
نحو عدد من الأندية يف الدوري الإيطايل والفرن�سي  ،وحتديد ًا
باري�س �سان جريمان يف حال وافق على �صعبة تبادل مع نيمار.

اإلنتر يقترب من البوسني
دجيكو

اقرتب نادي �إنرت ميالن الإيطايل لكرة القدم من التعاقد مع البو�سني �إدين دجيكو
مهاجم روما ح�سبما ذكرت تقارير �صحافية حملية.
وك�شفت �صحيفة «ال جازيتا ديللو �سبورت» �أن �إنرت ميالن �سيدفع مبلغ ًا ي�صل �إلى
 20مليون يورو للح�صول على خدمات �إدين دجيكو ،بعد االتفاق على ال�رشوط
ال�شخ�صية.وقرر فريق النريازوري التعاقد مع الالعب البالغ من العمر  33عام ًا
ب�سبب خربته الوا�سعة يف الهجوم  ،بعد �أن احرتف مع فولف�سبورغ الأملاين
ومان�ش�سرت �سيتي الإجنليزي.وجاءت الأنباء عن اقرتاب دجيكو من �إنرت ميالن
بعد التو�صل �إلى اتفاق مع مان�ش�سرت يونايتد ب�ش�أن �ضم املهاجم البلجيكي
روميلو لوكاكو الذي خ�ضع للفح�ص الطبي يف ميالن.
ت�ؤكد و�سائل الإعالم الإيطالية �أن �إنرت ميالن �سيحاول �إنهاء �سوق االنتقاالت
ال�صيفية من خالل �إقناع بر�شلونة بالتنازل عن العب الو�سط الت�شيلي �أرتورو
فيدال مقابل  20مليون يورو.

